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 ,ה/דבכנ לייכנמ

 לש התליחת אלא ,ךילהת ףוס הניא 150 9000 ןקתל הכמסהה ,ךל עודיכ

 ךל רבתסי ,הכמסהה רחאל .ןמז יבאשמו תריינ תריתע השדח הדובע תוברת

 הלולעו ןוגריאב לועפתהו לוהינה תא תלברסמ ןקתב הדובעה תובכרומש

 .יתורחתה ןורתיה דוביאל ליבוהל

 תא ורציו טניטפואו לטיגיד ורבח ,ןקתה תקוזחת תא טשפל ידכ

 קזחמה ,הרקבלו לוהינל ילכ הווהמה תידוחיי הנכות תליבח - 150. 56

 .הכומנ תולעבו ןמז ךרואל תוכיאה תכרעמ לע רומשל ןוגריאה תלוכי תא

 םע הדובעב שקבתמה ינויגהה ךלהמה איה 180. 560ק הנכותה תליבח

 לטיגיד תורבחב רבצנש בר ןויפנ םשוימ הנכותה חותיפב .תוכיא ינקת

 .150 9000 ןקתל הכמסהה ךילהתב סינוגריא יווילו ץועייב קישמו

 .םיעוציב תרשאמו םיגירח לע העירתמ ,התצפהו תריינ תכסוח 150. 560

 לש םלשומה עוציבב תכמות לכל לעמו רקי הדובע ןמז תכסוח הנכותה

 .ןקתה תושירד

 הניה תוכיאה תכרעמ רופיש ,תימואלניבה תיקסעה תואיצמב ,ןכ לע רתי

 רתויב הלקה ךרדה איה 150.5610ק תנכותו ,תיקסיע החלצהל יחרכה יאנת

 .הז רופיש גישהל

 הכרדהב הוולמה ףדמ רצומכ ךילא העיגמ איה .הלעפהל תיתודידי הנכותה

 הליבחה .הכמסהל ףיקמ יוולו המאתה ,הנקתה ןוגכ םיפסונ םיתורישבו

 .\ועיי תורבחלו םינוגריאל תדעוימ

 תנכות תועצמאב תילועפת הגרדמ תציפקמ הנהת ,םיכילהתה טושיפל ףסונ
 תשמשמה ,1וחא\ץסוא< לש תמדקתמ תיביטרגטניא חוקל/תרש תיתשת

 לש תרזובמ הביבסב תלעופ הנכותה .םימושייו עדימ לש היצרגטניאל

 םיכרדה תא רפשל ךל תרשפאמו ,םייאלבט םינותנ יסיסבו בשחמ תותשר
 .ןוגריאה ידעי תגשהל

 (םיספט ,הדובע תוארוהו ילהנ ,תוכיא ךירדמ) דועית תרקב 4

 תרקב ,םתכמסהו םידבוע תוכרדה ,חוקל תונולת) תוינבתו םיספט לוהינ 4

 (הניחב דויצ

 םיספט תרבעה ךילהת בושחימ 4

 םיגירח ,תוקיטסיטטס ,םיבקעמ 4

 תינורטקלא המיתח ,תואשרה ,ןויכראו ראוד יתוריש 4

 (היצפוא - חוקלה לש סינותנה סיסבב שומיש) חוקל תוכרעמל קשממ 4

 .הכרדהו הנקתה תללוכה תידועי הנכות :ףדמ תנכות 4

 תכמות תבשחוממ תכרעמו ץועיי יתוריש תללוכה ייהליבחיי :ללוכ ןורתפ 4

 .התקוזחתו הכמסהה תלבקל

 .הכמסהה תקוזחתו ץועיי ,הכימת יתוריש :תורש תכשל 4

 רש ירש רש יש

 ונילא י/רשקתה ,0(150.56ק תודוא םיפסונ םיטרפ תלבקלו השיגפ תעיבקל

 בושמה תיולג תא י/אלמ וא ,03-5744875 ןופלטל וא 09.593453 ןופלטל

 .תוכיאבו תוריהמב לופיטה תא ךישמנ ונא ןאכמ .ונילא י/חלשו

 ,הכרבב

 == \ר\0 ו

 ינועמש םר ןרוק לאומש

 ל"כנמ תוכיא תחטבה יתוריש להנמ

 מייעב גני'גמא בלושמ לוהינ טניטפוא מ"'עב (קד) טנמפיוקא לטיגיד

 :ןופלט

 09-5425340 :סקספ 3

 32 ןג-תמר 47 דוד ףולא 'חר

 נר 0 מי"עב גנייגמיא בלושמ לוהינ - טניטפוא
 8% 03.0747715 :סקפ 03-5744875 :ןופלט

 מ"עב (קד) טנמפיוקא לטיגיד

 |ובקוחא 8. )1גח ג קטוזאחז ]4 א
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 מייעב (קה) טנמפיוקא לטיגיד

 20]46 הילצרה 2033 .ך.ת
 09-542530 :סקפ .09-593453 :ןופלט

\ / 

 / 1 סדיז\זזח
 \/ סקזזאעז

 רותפווטש 6 בח 8

 מייעב גני'גמיא בלושמ לוהינ - טניטפוא
 2222 ןג-תמר 47 דוד ףולא 'תר

 03-6747715 :סקפ 03-5744875 :ןופלט

 4 הילל לוקה 8-2 מ הריקה לרוק

 ןורוד הוח/רוטנק יתור וידוטס

 = מל רק

 הי חה הלה הי הוה שעל ל רד

 גישהל השקש םיראת שי
 .. רומעל השק רחוי דועו

 ש ואש | ומווז
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